
Protokoll fört vid Svenska Podengo Portuguêsklubbens årsmöte 

söndagen den 25 mars 2018 i Upplands Väsby 

 

 
§ 1    Mötets öppnande 

 Klubbens ordförande Pekka Nykopp öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2    Justering av röstlängd 

 Vid årsmötet deltog 21 röstberättigade medlemmar. 

 

§3   Val av ordförande för mötet 

  Åke Cronander valdes till mötets ordförande. 

 

§4    Styrelsens anmälan om protokollförare för mötet 

  Styrelsen anmälde Annika Björkman som protokollförare för årsmötet. 

 

§5    Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 

        skall justera protokollet 

 Till justerare och rösträknare valdes Henriette Folke och Anna Gunnarsson.   

 

§6    Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar 

  Förutom mötesordförande endast medlemmar närvarande. 

 

§7    Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

 Kallelse till årsmötet har skett genom information på hemsidan, facebook och i  

 medlemstidningen. 

 Kallelse har skett enligt stadgarna.  

  

§8    Fastställande av dagordning 

 Föreliggande förslag till dagordning godkändes. 

 

§9    Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med 

        avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

 Årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen, balans- och resultatredovisningen, avelsrådets 

 verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse. Årsmötet godkände ovanstående.  

 

§10   Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

        vinst eller förlust. 

 Årsmötet Beslöt att fastställa balans- och resultaträkning och att årets vinst övergår till nästa 

verksamhetsårs balansräkning.  

 

§11   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

         Årsmötet Beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

§12   a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

            Årsmötet Beslöt att godkänna föreslagna verksamhetsplan för 2017.  

          b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

               Styrelsens förslag: Höjning från 200:- till 220:- för helbetalande medlem samt höjning 

               från 250:- till 270:- för utländsk medlem. 

               Övriga medlemsavgifter oförändrade. 

             Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för kommande verksamhetsår skall   

             höjas för helbetalande medlem till 220:-,  

             oförändrad för familjemedlem (50:-),  

             höjas för utländska medlemskap till 270:-  



             samt oförändrad av gåvomedlemskap (100:-). 

          c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget 

              Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till rambudget för 2018. 

 

§13   Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i SPPK 

         stadgar samt tjänstgöringsordning 

 

         Årsmötet Beslöt att välja till Ordförande: Agneta Österberg nyval 1 år                                                       

         Till ordinarie ledamot Beslöt årsmötet välja: 

         Agneta Kappers nyval 2 år och MariLouise Munkeby nyval 2 år samt 

         Petra Tegman fyllnadsval 1 år.        

         Till suppleanter Beslöt årsmötet att välja  

         Marika Dahlström nyval 1 år samt Lilian Larsson nyval 1 år. 

         Årsmötet valde tjänstgöringsordning i den ordning som de står. 

 

§14   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt §9 i SPPK stadgar 

          Till revisor valdes Kristina Rosell omval 1 år och Malin Heurlén nyval 1 år. 

          Till revisorssuppleanter valdes Helene Ranow nyval 1 år och Carina Larsson omval 1 år.  

 

§15   Val av valberedning enligt §10 i SPPK stadgar  

         Till valberedning valdes Kim Victorin  nyval 1 år (sammankallande),  

         Irene Öberg kvarstår 1 år och Jan Segersten nyval 2 år. 

 

§16   Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

         Årsmötet Beslöt att omedelbart justera paragrafer § 13-15. 

 

§17   Behandling av ev. inkomna motioner 

         En motion från Mimmi Munkeby har inkommit gällande hanhundslista. 

         Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen i sin helhet. 

         Årsmötet Beslöt att avslå motionen i sin helhet. 

 

         En motion från Jamie Sandh har inkommit gällande SPPKs samarbete med facebookgruppen 

         Podengo Friends Sweden. 

         Styrelsen föreslår årsmötet att ej behandla motionen eftersom den ej följer riktlinjerna för att vara 

         en motion. 

         Årsmötet Beslöt att avslå motionen i sin helhet.  

  

§18   Övriga frågor 

         Inga övriga frågor. 

             

§19 Mötets avslutande 

       Mötets ordförande Åke Cronander tackade för sig och överlämnade ordet till nyvalda 

       ordföranden Agneta Österberg som avslutade årsmötet och tackade samtliga deltagare för ett bra 

       genomfört möte. 
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____________________                                         _______________________         

Åke Cronander                                                        Annika Björkman                           

Mötesordförande                                                     Mötessekreterare                                

 

______________________                                   ________________________ 

Anna Gunnarsson                                                  Henriette Folke 

Justerare                                                           Justerare                        



 


